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1
ഫ്രിഡ്ജ്

കള്ളികൾ തിരിച്ചിട്ട
സൂക്ഷിപ്പിെന്റ
തണുപ്പുകൂട്ടാൻ
ഇടക്കിടേക്കാേരാ ഇരമ്പം
അടച്ചും െപാതിഞ്ഞും
നിറച്ചുെവക്കാൻ
ഒന്നും ബാക്കിയുണ്ടാവരുെതന്നു്
എന്നുേമാർത്തിട്ടും
പാകത്തിനു്
അന്നന്നേത്തക്കു്
എെന്നാെക്ക ദിവസവും
കണക്കു കൂട്ടിയിട്ടും
പഴയെതാെക്കയിങ്ങെന
നിറഞ്ഞുനിറഞ്ഞു്
ഇടയ്ക്കിെടെയടുത്തു്
ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി
വീണ്ടും തിരിച്ചുെവച്ചു്
ഒന്നും
കളയാൻ സമ്മതിക്കാത്ത
വല്ലാെത്താരു ഓർമ്മെപ്പട്ടി…!
(ജനുവരി 2011.)
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അച്ഛനു് േഷവ് െചയ്തുെകാടുക്കുേമ്പാൾ
പെണ്ടേന്നാ കവിളത്തുരസിേപ്പായ
ഒരു പരുക്കൻ ചൂടിൽ തടഞ്ഞുനിന്നു
േബ്ലഡുമൂർച്ചയിൽ നനഞ്ഞ ഒേരാർമ്മ…
പാതിരയ്ക്കു് പടികടന്നുവരുന്ന
ഒരു േടാർച്ചുമിന്നിച്ചെയക്കാത്തു്
ഏങ്ങലടിച്ചുവറ്റിയ കരച്ചിലിെന്റ
ഉപ്പടയാളങ്ങൾ െപാടിച്ചുകളഞ്ഞ
വരണ്ട പുകയിലച്ചുണ്ടുകൾ
ഇേപ്പാൾ വൃദ്ധമാെയാന്നു് വിറച്ചതു്
മരുെന്നാറ്റിച്ചുകലങ്ങിയ കാഴ്ചയിലും
െതളിഞ്ഞുകണ്ട
മകെന്റ താടിനരെകാണ്ടാവണം
അമ്പതുകളുെട യൗവ്വനം െതാണ്ടെപാട്ടിച്ച
കീഴ്ത്താടിയനക്കങ്ങളുെട
വിളറിയ ഓർമ്മഞരമ്പുകളിൽ
എൺപതുകളുെട െവയിലത്തു്
മാനേത്തക്കുചുരുട്ടിയ വലംൈകയിെല
േറസർ േചർന്നുനിൽക്കുേമ്പാൾ
പല കാലങ്ങളുെട ചുവപ്പിേലക്കു്
േചാരെപാടിയാെത, മിണ്ടാെത
െതാട്ടുേപാവുന്ന മൂർച്ചകളിൽ
ഒേര സമയം െകാരുക്കുന്നുണ്ടു്
രണ്ടു തലമുറകളുെട നരകൾ.
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ആത്മാവിെന്റ േവവ്
െലങ്ത്

മൂലയിെലാളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
വീർത്തുന്തിയ കള്ളച്ചാക്കിൽ നിന്നു്
കല്ലുകളുെട കുത്തു സഹിക്കാെത
പുറേത്തെക്കാന്നു തല നീട്ടിയ
രണ്ടു രൂപാ ബി. പി. എല്ലിെന്റ
തടിച്ചു കുറുകിയ ഉണ്ടെപ്പാന്നി
സുതാര്യമായ മിനുത്ത കവറിൽ
സുഖിച്ചിരുന്നു േപാവുന്ന
കിേലാ നാല്പത്താറു രൂപാ
ബാസ്മതിെയക്കണ്ടു്
അസൂയെപ്പട്ടു േചാദിച്ചു
“കുട്ടിെയങ്ങന്യാ കുട്ടീ…
ഇങ്ങെന െവള്ത്ത്ട്ട്…?
ഇങ്ങെന െമലിഞ്ഞിട്ട്…?”

ചിരിച്ചുചിരിച്ചു കാറിൽ കയറിേപ്പായ
സുന്ദരിെയേയാർത്തു്
അപകർഷതേയാെട
മുഷിഞ്ഞ ചാക്കിേലക്കു്
തിരിച്ചുവീണു െപാന്നി
ഇരുട്ടു വീണ േശഷം
ധൃതിപിടിച്ചു് ചുരുട്ടിപ്പിടിെച്ചത്തിയ
ഒരു തുണിസ്സഞ്ചിയിൽ
“ഇനി എങ്ങേനച്ചാൽ അങ്ങെന”
എന്നു തീരുമാനിച്ചു് േകറിയിരുന്നു
കുറച്ചു േനരത്തിനുള്ളിൽ
വിയർപ്പു മാറാത്ത ഒരു കരിവളക്കയ്യിേലക്കു്
ഞാനാദ്യം എന്നു തിരക്കിട്ടു െചന്നു
കരിപിടിച്ചു െഞണുങ്ങിയ
െപാളിഞ്ഞ കിണറുേപാെലാരു പാത്രത്തിേലക്കു്
“ഇെന്റ ഈശരാ…” എന്ന
ക്ഷീണിച്ച പ്രാർത്ഥനെയ്ക്കാപ്പം
ആത്മഹത്യേപാെല െപാഴിഞ്ഞുവീണു
ആേലാചനയുെട ചൂടാറുന്നതിനു മുമ്പു്
വിശപ്പിെന്റ ഒരു കത്തലിേലക്കു്
തുടെച്ചടുക്കെപ്പട്ടു് എരിഞ്ഞുതീർന്നു…
കവറിൽ െപാതിഞ്ഞ സുന്ദരി ബസ്മതി
കുറച്ചു ദൂെരെയാരു നാലാം നിലയിൽ
െസ്റ്റയിൻലസ്സ് സ്റ്റീൽ തിളക്കമുള്ള
ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിേലക്കു്
സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിേലെക്കന്ന േപാെല
സേന്താഷവതിയായി സുന്ദരമായി കൂപ്പുകുത്തി…
സേന്താഷം മായും മുമ്പു്
ഒരു േകാഴിബിരിയാണിയുെട ഇരുന്നുനീറലിൽ
അപ്രതീക്ഷിതമായ സ്വത്വപ്രതിസന്ധി േനരിട്ടു
ഒരു േകാഴിക്കാലിേന്റയും ഐസ്ക്രീം കപ്പിേന്റയും
െവച്ചുമാറലിനിടയിൽ എച്ചിലാക്കെപ്പട്ടു്
ഒടുവിൽ വാലാട്ടുന്ന ഒരാമാശയത്തിെന്റ
കേല്ലറുെകാണ്ട രസതന്ത്രത്തിൽ എരിഞ്ഞുതീർന്നു…
പിേറ്റന്നു രാത്രി
അങ്ങാടിക്കു പിന്നിെല
തരിശിട്ട പാടത്തിനു മുകളിൽ
അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു കണ്ടുമുട്ടിയ
രണ്ടു് കാർേബാ ൈഹേഡ്രറ്റ് ആത്മാക്കൾ
പരസ്പരം പറഞ്ഞു
“േവവിനങ്ങെന ബി. പി. എൽ, എ. പി. എൽ
എെന്നാന്നൂല്യ… േവവ്വാച്ചാൽ… േവവ്വെന്ന…”
(െഫബ്രുവരി 2011.)
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16343 അമൃതാ എക്സ്പ്രസ്സിൽ

ഇരുന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു സ്വപ്നവും
16344 അമൃതാ എക്സ്പ്രസ്സിൽ
കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു സ്വപ്നവും
ഏറ്റുമാനൂരടുത്തുെവച്ചാണു്
‘േശ്ശ്വാ’ എന്നു പരസ്പരം
ആശ്ചര്യെപ്പട്ടു കടന്നുേപായതു്
അതിശയകരമാം വിധം
സമാനമായ ആവൃത്തികളിൽ
പാളങ്ങെളാന്നു് വിറച്ചതും
ഒരു പാലമിടയിൽ കുലുങ്ങിയതും
മാത്രേമയറിഞ്ഞുള്ളൂ
ഛെടം… ഛെടം… ഛെടം…
എന്ന െനഞ്ചിടിെപ്പാന്നടങ്ങി
പരസ്പരം മുഖേമാർക്കാനാവാെത
െവറുേതെയന്നറിഞ്ഞിട്ടും
ജനൽ തുറെന്നാന്നു് പുറത്തുേനാക്കുേമ്പാേഴക്കും
16343 തൃപ്പൂണിത്തുറയും
16344 േകാട്ടയവും കടന്നിരുന്നു…
ഒേര േപരുള്ള തീവണ്ടികളിലായിട്ടും
ഇനിയുെമാരുപേക്ഷ,
കാണാേനയിടയില്ലാത്തവിധം…
പരസ്പരം കാണാെതയുമറിയാെതയും
ഒരുേപാെലയുള്ള
എത്ര സ്വപ്നങ്ങളാണു്
ഇങ്ങെന ദിവസവും കടന്നുേപാവുന്നതു്
േസ്റ്റഷനിൽ കാത്തിരിക്കുന്നതു്
ടിക്കറ്റുകിട്ടാെത നിൽക്കുന്നതു്…!
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േറഷൻ കാർഡുള്ള
പ്രണയം

(എെന്റ േറഷൻ കാർഡിെല പഞ്ചസാരക്കള്ളിക്കു്…)

പഞ്ചസാര കിേലാ
രണ്ടു രൂപാ മുപ്പതു ൈപസ
ഉള്ള കാലത്താണു്
ആദ്യപ്രണയം
പാവാടെഞാറിയിളക്കി
പീടികത്തിണ്ണയിൽ
അരികിൽ നിന്നതു്
ഇപ്പെഴാെക്ക
ഒരു പ്രണയം െകാണ്ടുനടത്തുക
എെന്നാെക്കപ്പറഞ്ഞാൽ…
പഞ്ചസാരെയ്ക്കാെക്ക
എന്താ െവല…⁉
പാതിയുറക്കം ചവർക്കുന്ന ചായയിൽ
ചൂടുകാേഞ്ഞാേരാ വിചാരങ്ങേളാതിയും
ഓർമ്മയിേലാേരാ മധുരം നുണഞ്ഞും
െമെല്ലെമെല്ലത്തുടങ്ങും പതിവിെന്റ
വാതിൽക്കെലത്തുന്ന പത്രം പകുത്തും
കൂട്ടിയും താഴ്ത്തിയും തീയതി നീട്ടുന്ന
ഗ്യാസിെന്റ പപ്പാതി പങ്കിെട്ടടുത്തും
േതാന്നിയെതല്ലാമരച്ചു തിളപ്പിച്ച
‘േപരറിയാെത്താരു െനാമ്പര’ക്കറിയുെട
സ്വാദിെന്റ പാതിക്കു േപറ്റെന്റടുത്തും
ധൃതിപിടിക്കുന്ന പുസ്തകസ്സഞ്ചികൾെക്കാപ്പം ചിണുങ്ങുന്ന േചാറ്റുപാത്രങ്ങെള,
തലതുവർത്താത്ത െനറുകെയ, ശാസിച്ചു
ൈകത്തലം േചർക്കുന്ന േനരമില്ലായ്മയായ്
ഒെക്കെയാരുവിധം തീർത്തു നടു നിവർത്തിയും
ദിവസവും സാരിയുടുത്തു പുറെപ്പട്ടു
പടിയിറങ്ങുെമൻ പ്രണയേമ
നിെന്റ െഞാറിയുലച്ചിലിൽ
ദൂെര നിെന്നൻ വിരൽ സ്പർശെമെപ്പാഴും
കൂെടയുെണ്ടങ്കിലും…
എങ്കിലും…
പഞ്ചസാരെയ്ക്കാെക്ക
ഇെപ്പാ എന്താ െവല…‼
(െഫബ്രുവരി 2011.)

6
െബ്രയിലി

ശ്വാസച്ചൂടു് വിയർപ്പിച്ച
ഒരു മുഖക്കുരുത്തടിപ്പു്
മുടിയിഴകൾ െകട്ടുപിണഞ്ഞ
ഒരു മൂക്കുത്തിക്കുരുക്കു്
മൗനമായി വിറച്ചുനിന്ന
ഒരു കീഴു് ചുണ്ടുനനവു്…
വിരൽത്തുമ്പുെകാണ്ടു്
െബ്രയിലിയാണു്
നിെന്റ മുഖെത്ത പ്രണയം
കൂട്ടിവായിെച്ചടുത്തതു്
എെന്റ പ്രണയത്തിനു്
കണ്ണുകാണാതായതു്
അേതാെടയാണു്…!
(ഒേക്ടാബർ 2010.)

□

നിരഞ്ജൻ
പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം.
മൈറൻ എൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.
കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ

RI VER VAL LE Y
D IG I TAL LI B R A RY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ
രൂപ
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)
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യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.
◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)
◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

